
 
 

Kapoenenprogramma december- januari 

Zondag 02/12: Welk dier komt in deze competitie der dieren op de eerste 
plaats? Wij laten het jullie uitvechten tijdens de walrussen VS dolle 
koeien vergadering. 

 

Vanaf nu zal de scouts op vrijdag doorgaan van 19u tot 21u. 
Ook herinneren wij u er graag aan dat wij effectief 2 uur 
buiten kunnen spelen met de kapoenen, zorg er dus voor dat 
uw kinderen steeds warm gekleed zijn! 

 
07/12: Deze vrijdag vindt onze jaarlijkse cinema 

avond plaats, Tarcinema. Breng allemaal een 

dekentje mee, een kleine snack voor tijdens de film 
mag. Meer info hierover volgt. 

 
 
 

 
14/12: Deze week is het verrassingsvergadering. Jullie zullen 

dus naar de scouts moeten komen om te weten wat we gaan doen ;).  
 

zaterdag 22/12: Deze week is het geen 
scouts op vrijdag, aangezien wij vandaag 

FIK houden. Dit is ons jaarlijks evenement 

voor het goede doel tijdens De Warmste 
Week. Jullie en jullie ouders zijn altijd 
welkom op deze gezellige kampvuuravond. 

 
 
 
 
 
 

 28/12: Het is net kerstmis geweest JEEEEJ!!! 
Aangezien wij op de scouts ook zot zijn van Kerstmis geven 

wij vandaag een super cool, mega leuk kerstfeestje. 

Breng hiervoor allemaal een cadeautje mee van maximaal 
5 euro. 
 
 



04/01: Over enkele dagen is het driekoningen en om de traditie in stand 
te houden, gaan wij hiervoor in de wijk liedjes gaan zingen. Zorg dus dat jullie 

allemaal genoeg warme kleren aanhebben. 
 

11/01: Deze avond gaan wij gaan schaatsen in Liedekerke. 

Meer info hierover volgt. 
 

18/01: Trek jullie allermooiste kleedjes en kostuums 

maar aan, want vanavond brengen wij het casino 
naar de scouts. 

 
 
 

25/01: Op deze koude avond kan een lekker 
warme chocomelk heel veel deugd doen. En wie 
drinkt er nu liever chocomelk dan Marcske 
Vertongen? Daarom spelen wij het grote 

Marcske Vertongen spel. 
 
Solidaire Aap Evenwichtige Kaketoe Wispelturige Kameleon 

 

 
Levenslustige Meeuw Opmerkelijke Poedel 

 


